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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 

NÁZEV ORGANIZACE: Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická 

organizace byla zřízena ke dni 1. 2. 1992 usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy, č.13/5 ze 
dne 30. 1. 1992. 

VYMEZENÍ HLAVNÍHO ÚČELU PŘEDMĚTU ČINNOSTI ORGANIZACE 

Vymezení je obsaženo ve Zřizovací listině. 

Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, v domově pro 
osoby se zdravotním postižením a poskytování odborného poradenství (diagnostika 
postižení, klasifikace potřeb, určení druhu a míry podpory a její poskytnutí, či 
zprostředkování). 

Poskytování terénních sociálních služeb pro osoby se zvláštními potřebami a vytváření 
sociální sítě v souladu s komunitním plánem tak, aby příjemci těchto služeb nebyli pro 
svůj handicap vyloučeni z místního společenství. 

Obhajoba lidských a občanských práv a svobod osob, které jsou pro svůj handicap, či 
odlišnost vnímány společností jako neplnoprávné. 

Poskytování závodního stravování zaměstnancům. 

SÍDLO ORGANIZACE:    Praha 4 – Krč, Sulická 48, PSČ 140 00 

DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ:  Praha 4 – Krč, Murgašova 1286/2, PSČ 142 00 

ZŘIZOVATEL ORGANIZACE: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské 

náměstí 2/2, Praha 1, PSČ 110 01 

TYP ORGANIZACE:   Příspěvková organizace 

IČO:     708 730 46 

BANKOVNÍ SPOJENÍ:   2001270001/6000 

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Bc. Lenka Kohoutová, ředitelka příspěvkové organizace,  od 

1.7.2014 

PREZENTACE ORGANIZACE: www.dozp-sulicka.cz 

http://www.dozp-sulicka.cz/
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 

Do organizace jsem přišla v červenci 2014, s cílem ji stabilizovat a vytvořit domov, který bude co 

nejvíce odpovídat domácímu prostředí. Jsme velkým domovem, který má 151 lůžek a úplná 

deinstitucionalizace není kvůli architektonickým bariérám možná. Přesto se s kolegy nevzdáváme  

a činíme postupně mnoho kroků ke zlidštění péče, k maximální míře individualizace, 

k maximálnímu možnému nácviku soběstačnosti a samostatnosti našich klientů. 

S mým příchodem se nám podařilo vymalovat budovu v Sulické, zefektivnit a přestěhovat sociálně 

terapeutické dílny, zajistili jsme finanční prostředky na vybavení denních místností, nové ložní 

prádlo, matrace, žaluzie atp. Obnovili jsme hudebně-terapeutické těleso AJETO, vybudovali jsme 

v areálu Sulické nový chodník, opravili největší nerovnosti na silnici a udělali do hlavní budovy nový 

nájezd tak, aby byl domov skutečně bezbariérový. Kuchyň jsme vybavili novou velkokapacitní 

myčkou, důkladně jsme uklidili a ve spolupráci se zástupci hygienické stanice jsme přizpůsobili 

provoz všem platným normám. Stejně tak v Sulické má už každé WC své dveře – doposud tomu 

tak nebylo. 

Na detašovaném pracovišti Murgašova jsme zprovoznili výdejnu jídla a začali ho tam dovážet. 

Opravili jsme podlahu v sále pro kulturní akce a také jsme ji prvními kulturními akcemi pokřtili. 

Cením si osobně všech, kteří přes velké počáteční rozpaky přidali ruku k dílu a pomohli 

s optimalizací dodavatelsko-odběratelských vztahů, která zlevnila mnoho služeb.  

Lidé, o které pečujeme, jsou na naší péči z větší části nebo zcela závislí. Je jen na nás, aby tato 

péče byla co nejlepší. Proto patří velké poděkování všem kolegům za jejich práci, profesionalitu, 

za ochotu a trpělivost, kterou musí každý den vynaložit při péči o naše klienty. 

Pro rok 2015 plánujeme vytvořit hřiště v Sulické, vymalovat DP Murgašova, dotáhnout do konce 

záložní zdroj na Sulické, dokončit drenážní systém na zahradě v DP Murgašova.  

Děkuji všem opatrovníkům za jejich pomoc a podporu při změnách v DOZP Sulická.  

Touto cestou bych také ráda poděkovala všem, díky kterým může naše zařízení fungovat, tedy 

Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstvu práce a sociálních věcí a v neposlední řadě všem 

sponzorům, kteří nám pomohli k tomu, abychom mohli naplňovat svou vizi. Být domovem. 

Děkujeme! 

Těším se na další spolupráci. 

Lenka Kohoutová 
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ÚVODNÍ INFORMACE O DOZP SULICKÁ 

Ubytování v DOZP Sulická 

DOZP Sulická sestává ze dvou objektů, ve kterých se poskytuje sociální služba domov pro osoby  

se zdravotním postižením. Jedná se o centrální budovu na adrese Sulická 48, kde je k dispozici 

ubytovací kapacita pro 95 osob, a o detašované pracoviště na adrese Murgašova, kde je 

k dispozici ubytovací kapacita pro 56 osob. Celková kapacita zařízení činí 151 osob a cílovou 

skupinou jsou osoby s mentálním nebo kombinovaným postižení ve věku od 3 let. Ubytovací 

kapacity jsou diferencované na jednotlivá oddělení, kde jsou klienti ubytovaní podle svého 

zdravotního stavu. DOZP Sulická nabízí klientům ubytování na jednolůžkových, dvoulůžkových a 

vícelůžkových pokojích, v garsoniérách a dvougarsoniérách. 

Sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením 

Sociální služba je upravena § 48, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů a jednotlivé činnosti jsou blíže specifikovány v § 14, prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., 

kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Uživatelé sociální služby  

Uživatelé naší služby jsou osoby s mentálním či kombinovaným postižením od tří let věku, horní 

věková hranice není stanovena.  

Přijímání nových uživatelů 

Příjem nových uživatelů do DOZP Sulická je upraven metodikou jednání se zájemcem o službu. 

Celý proces, který zajišťuje sociální pracovník DOZP Sulická, probíhá v několika fázích. V první fázi 

je oslovuje zájemce nebo jeho opatrovník  DOZP telefonicky nebo emailem. Sociální pracovník 

zjistí konkrétní požadavky zájemce a ověří si, zda splňuje podmínky pro přijetí s ohledem na 

cílovou skupinu naší služby. Následně je domluvena schůzka se zájemcem přímo v DOZP, kde se 

upřesní představy zájemce o sociální službě, jeho cíle a reálné možnosti domova. Jsou projednány 

podrobnosti vztahující se k platbám za službu, popíší se činnosti, které realizujeme a možnosti 

které nabízíme. Jestliže je zájemce ztotožněn s podmínkami DOZP Sulická a jeho zájem trvá, podá 

žádost o poskytnutí sociální služby. 

Po té je provedeno sociální šetření v prostředí zájemce. Následně je svolána komise k přijímání 

nových uživatelů, která rozhodne o přijetí klienta do domova a doporučí vhodné oddělení 

s ohledem na jeho zdravotní stav a věk. V případě volné ubytovací kapacity je domluven termín 

nástupu, v opačném případě se žádost zařazuje do pořadníku zájemců. 
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Obsazenost lůžek v roce 2014 

V roce 2014 bylo v našem domově ubytováno celkem 146 osob (konkrétně 55 osob na 

detašovaném pracovišti Murgašova a 91 osob v hlavní budově Sulická). Tři uživatelé odešli do 

domácího prostředí. Na konci roku 2014 jsme poskytovali službu celkem 138 klientům. Specifikum 

doplňování volných kapacit v DOZP Sulická je dáno faktem, že jednotlivá oddělení mají svou 

vlastní skladbu obyvatel. Nelze proto ihned přijmout každého zájemce, který spadá do cílové 

skupiny. 

Standardy kvality sociálních služeb 

V DOZP se poskytuje sociální služba, která je v souladu se všemi legislativními parametry. Zařízení 

poskytuje péči v souladu se Standardy kvality a má vlastní vnitřní pravidla, metodiky a pracovní 

postupy. Vše je nastaveno tak, aby poskytování péče bylo bezpečné a v souladu s právy  

a oprávněnými zájmy uživatelů služby, s ohledem na jejich individuální potřeby, cíle, schopnosti  

a zachování důstojnosti. 

Cíl sociální služby 

Cílem sociální služby je pomoci klientům zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem 

umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti. V případech, kdy toto 

vylučuje jejich stav, je cílem služby zajistit důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo  

na poskytování služeb sociální péče v nejméně omezujícím prostředí.  
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UŽIVATELÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Kapacita domova:    151 lůžek 

Průměrný věk uživatelů:   41 let 

Počet přijatých uživatelů v roce 2014:  7 uživatelů 

Počet propuštěných uživatelů v roce 2014: 3 uživatelé 

Počet zemřelých uživatelů v roce 2014: 5 uživatelů 

1) Struktura uživatelů v roce 2014 dle pohlaví 

 

  

 

 

 

 

 

2) Struktura uživatelů v roce 2014 podle věku 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura uživatelů dle pohlaví 
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3) Struktura uživatelů podle přiznanému příspěvku na péči (PnP) 

 

 

 

 

 

 

 

4) Kapacita lůžek podle oddělení Sulická 

Kapacita lůžek podle oddělení Sulická 

 B C D E F 

1 lůžko 1 pokoj 1 pokoj 2 pokoje - - 

2 lůžko 12 pokojů 1 pokoj 8 pokojů - 8 pokojů 

3 lůžko - - - - - 

4 lůžko - - - 2 pokoje - 

5 lůžko - 3 pokoje - 2 pokoje - 

CELKEM 25 lůžek 18 lůžek 18 lůžek 18 lůžek 16 lůžek 

 

5) Kapacita lůžek Murgašova 

Kapacita lůžek Murgašova 

 A B C 

1 lůžko 4 pokoje 6 pokojů 12 pokojů 

2 lůžko 6 pokojů 9 pokojů 2 pokoje 

CELKEM 16 lůžek 24 lůžek 16 lůžek 

 

Struktura uživatelů dle PnP 

I. stupeň 13 

II. stupeň 27 

III. stupeň 54 

IV. stupeň 52 

Bez příspěvku 0 

13 

27 

54 

52 

Počet uživatelů podle stupně 
příspěvku na péči 

I (lehká závislost)

II (středně těžká
závislost)

III (těžká závislost)

IV (úplná závislost)
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Informace jednotlivých oddělení Domova Sulická 

ODDĚLENÍ B 

Pracovníci oddělení B zajišťují péči uživatelům s vyšší mírou podpory, kteří jsou převážně 

v důchodovém věku. Této skutečnosti se snažíme přizpůsobit nabídkou služeb a aktivit, které 

vedou k rozvíjení samostatnosti a soběstačnosti. Naším heslem je: respektujeme tempo života. 

Naši uživatelé nejčastěji tráví čas  

individuálními rozhovory, hraním společenských her, muzikoterapií, míčovými hrami, 

kreslením, nácvikem psaní a počítání, tréninkem paměti, nácvikem orientace v prostou, 

nácvikem chůze, nácvikem péče o domácnost a zahradu, prací v dílně V  maximální možné 

míře, pořádáme výlety, pravidelně navštěvujeme plavecký bazén, provozujeme 

kinokavárnu, dovybavila se kavárna pro příjemné posezení u kávy.  

 

 

 

 

 

  

 

 

UŽIVATELÉ ODDĚLENÍ B – ROK 2014 

Počet klientů  22 

Věk klientů 22–81 

Věkový průměr 55,6 

Stupeň postižení 

I. stupeň - lehká závislost 0 

II. stupeň – středně těžká závislost 5 

III. stupeň – těžká závislost 11 

IV. stupeň – úplná závislost 6 
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Uživatelé oddělení C dle věku 

 

ODDĚLENÍ C  

Oddělení C poskytuje péči uživatelům s nejvyšší mírou podpory, kteří jsou zcela odkázáni na 

pomoc a péči našeho personálu.  

V roce 2014 se podařilo celé oddělení kompletně vymalovat, provedli jsme zadveření všech toalet  

a výstavbu nových bezbariérových toalet. Oddělení se vybavilo novým zařízením, jako např.: 

pohovky, televize, jídelní stůl, mikrosystém, čtečky, stolní lampičky, ložní prádlo, tedy nakoupili 

jsme nové povlečení a prostěradla.   To vše vytvořilo útulnější a příjemnější prostředí pro život 

našich uživatelů.  

Ve své každodenní práci podporujeme udržení a rozvíjení schopností a dovednostní našich 

uživatelů, jejich osobních vazeb s rodinou a příbuznými. Dále dle zájmu uživatelů nabízíme 

didaktické hry, poslech hudby, předčítání, bazální stimulace, pobyt v relaxační místnosti, míčové 

hry, tanec, cvičení na gymnastickém míči, pozorování – vjemy, prohlížení obrázků a jiné. Naši 

uživatelé rádi využívají pobytu na terase, kde je pro ně k dispozici příjemné posezení a houpačky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UŽIVATELÉ ODDĚLENÍ C – ROK 2014 

Počet klientů (muži / ženy) 18 (6 / 12) 

Věk klientů 22 – 74 

Věkový průměr 42,3 

Stupeň postižení 

I. stupeň  -lehká závislost 0 

II. stupeň – středně těžká závislost 2 

III. stupeň – těžká závislost 3 

IV. stupeň – úplná závislost 13 

Mobilní / imobilní klienti 14 / 4 
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ODDĚLENÍ D 

Oddělení D zajišťuje služby pro klienty se střední a vyšší mírou podpory,  všichni naši uživatelé  

jsou mobilní, nebo částečně mobilní (s kompenzační pomůckou – berle). 

V roce 2014 se podařilo na oddělení zrealizovat vymalování celého oddělení a zadveření toalet. 

Vznikly dvě nové místnosti pro uživatele – kuchyň a obývák. Oddělení se vybavilo sedací 

soupravou, odkládacím stolkem, jídelním stolem, křeslem, úložným boxem, nástěnnou policí, 

polštáři, šatní skříní, čtečkami, matracemi, ložním prádlem (povlečení + prostěradla), fleecovými 

dekami. 

Aktivizace na oddělení se realizuje formou výletů a tematických akcí pořádaných v DOZP. Další 

variantou je využití služeb a kulturních nabídek jiných subjektů - návštěva kadeřníka, kina, 

koncertu, nákupy v obchodech dle vlastního výběru, návštěva jiných domovů, používání MHD. 

Plánované akce směřují k větší integraci uživatelů do společnosti. Uživatelé jsou vedeni k co 

největší míře soběstačnosti např. péče o vlastní pokoj. Délka vycházek a výletů a jejich náročnost 

se odvíjí od přání, zdravotního stavu a fyzických schopností uživatelů.  

UŽIVATELÉ ODDĚLENÍ D – ROK 2014 

Počet klientů (muži / ženy) 18 (14 / 4) 

Věk klientů 26 –66 

Věkový průměr 46 

Stupeň postižení 

I. stupeň - lehká závislost 0 

II. stupeň – středně těžká závislost 2 

III. stupeň – těžká závislost 3 

IV. stupeň – úplná závislost 13 

Mobilní / částečně imobilní klienti 15 / 3 
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Uživatelé oddělení E dle věku 

 

ODDĚLENÍ E 

Na oddělení E se aktuálně poskytuje péče dětem i dospělým s vysokou mírou podpory.  

V uplynulém roce začala renovace oddělení. Nově vymalované prostory a nakoupené doplňky  

a dekorace pomohly k příjemnějšímu prostředí, např. lampy, jídelní stůl, úložný box na hračky, 

čtečky, matrace, ložní prádlo, fleecové deky, obrazy a jiné dekorace.  

Změnil se i přístup a aktivizace klientů. Celý rok se účastnili zajímavých společných akcí např. Vítání 

léta, Dýňobraní nebo Příjemný advent a dalších.  

Klientky rády navštěvovaly dámský klub – Chci se líbit. Na oddělení začala probíhat canisterapie 

s viditelným pozitivním vlivem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UŽIVATELÉ ODDĚLENÍ E – ROK 2014 

Počet klientů  18 

Věk klientů 8 –46 

Věkový průměr 25,9 

Stupeň postižení 

I. stupeň - lehká závislost 0 

II. stupeň – středně těžká závislost 0 

III. stupeň – těžká závislost 0 

IV. stupeň – úplná závislost 18 



 

 

13 | S t r á n k a  

 

od 10 - 21 let od 22 - 30 let od 31 - 40 let od 41 - 50 let
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Uživatelé oddělení F dle věku 

 

ODDĚLENÍ F 

Pracovníci oddělení F poskytují péči a podporu uživatelům s nejvyšší mírou podpory.  

Oddělení prošlo mnoha změnami. Uživatelé mají nově vymalované pokoje, chodbu, jídelnu i 

obývací pokoj. Obývací pokoj byl zařízen novým pohodlným nábytkem, kde mohou uživatelé 

relaxovat.  Pořídila se také nová televize, rehabilitační lůžko, pohovka, stůl, matrace, ložní 

povlečení a fleecové deky. Klienti se v průběhu roků účastnili mnoha akcí. Společně jsme oslavili 

Velikonoce, Vánoce, svátky a narozeniny. Tím vším se snažíme přibližovat život v DOZP Sulická 

běžnému životu. 

UŽIVATELÉ ODDĚLENÍ F – ROK 2014 

Počet klientů  11 

Věk klientů 20 –43 

Věkový průměr 33,3 

Stupeň postižení 

I. stupeň - lehká závislost 0 

II. stupeň – středně těžká závislost 0 

III. stupeň – těžká závislost 8 

IV. stupeň – úplná závislost 4 
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Informace jednotlivých oddělení Murgašova 

Detašované pracoviště Murgašova 1286/2 v Praze – Krči je umístěno na samostatném pozemku, 

v zahradě mezi starší zástavbou krčského sídliště. Po celkové rekonstrukci bylo znovu uvedeno  

do provozu v říjnu roku 2011. Celková kapacita objektu je 56 uživatelů. 

BUDOVA A 

Ve dvou podlažích trvale žije 16 uživatelů v jedno a dvoulůžkových pokojích, sociální zařízení je  

na každém podlaží společné. Na obou podlažích mají k dispozici společný obývací pokoj/hernu, 

kuchyňku, technické zázemí s pračkou. Jsou zde umístěni uživatelé nejmladší věkové kategorie  

od 10 do 30 ti let, kteří absolvují povinnou školní docházku v Základní speciální škole v Praze 2,  

kam je denně dovážíme. 

BUDOVA B 
Ve třech podlažích trvale žije 24 uživatelů v jedno a dvoulůžkových pokojích se samostatným 
sociálním zařízením. Na všech třech podlažích je k dispozici společný obývací pokoj, kuchyňka, 
technické zázemí s pračkami a sušičkami prádla. Jsou zde umístěni uživatelé starší věkové 
kategorie od 30 do 68 let. 

BUDOVA C 
Ve třech podlažích trvale žije 16 uživatelů ve 12 jednolůžkových a dvou dvoulůžkových 
garsoniérách, s vlastním sociálním zařízením, předsíňkou a kuchyňskou linkou. Jsou zde umístěni 
uživatelé od 24 do 66 let, kteří pracují v chráněných dílnách nebo na chráněných pracovních 
místech různého zaměření, např. v pekárně, kavárně, prádelně, apod. 

Detašované pracoviště Murgašova se stalo zcela samostatnou jednotkou, součástí DOZP Sulická. 

Strava je dovážena z centrální kuchyně DOZP Sulická, uživatelé se stravují v přízemí budovy A,  

ve dvou samostatných jídelnách. Zprovoznili jsme přípravnou kuchyň a její vybavení včetně 

sporáku, mikrovlnné trouby, lednice, mrazáku a profesionální myčky. Nakoupili jsme nové ubrusy 

a dokoupili nové jídelní soupravy. Poskytovaná strava je velmi kvalitní, racionální i dietní. 

Nakoupili jsme potřebné sušičky a pračky, kde si mohou klienti své osobní prádlo samostatně 

vyprat. Proběhla rekonstrukce kulturního a společenského sálu, který je nyní využíván pro potřeby 

všech uživatelů. Pracoviště bylo v rámci finančních možností dovybaveno elektronikou. Zakoupila 

se a instalovala nová televizní anténa na objektu. Povedlo se tak podstatně zkvalitnit přijímání 

televizního signálu ve všech budovách a pokojích uživatelů. Zprovoznil se dorozumívací a 

zvonkový systém v celém objektu. 

Zařídila se ambulance zdravotního úseku, včetně vyšetřovny.  

DP Murgašova dostalo k dispozici devítimístný osobní automobil pro potřeby uživatelů.  
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Pracovní tým 3 aktivizačních pracovnic ve spolupráci s pracovníky přímé ošetřovatelské péče, 

pečuje o společenské a kulturní vyžití uživatelů. Organizují různé druhy společenských akcí, výletů 

po celé ČR a zájmových kroužků (kroužek vaření a domácích prací, výtvarný kroužek, plavání, 

kondiční tělocvik, procházky po okolí, nákupy, apod.). Stejný tým zabezpečuje a organizuje 

pracovní možnosti pro ty nejschopnější uživatele.  

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁNÍ 

Klienti DOZP Sulická pracují v podporovaném zaměstnání v pekárně Na návsi v Jílovém, kavárnách 

Startujeme a Knoflík a podniku Drutěva. Další klienti pracují na chráněných pracovních místech 

v DOZP Sulická v prádelně a v kuchyni. Ostatní uživatelé podle svých schopností, zaměření  

a zdravotního stavu docházejí do zájmových dílen (truhlářské, výtvarné, rukodělné apod.) v hlavní 

budově DOZP Sulická. 

Aktuálně má zaměstnání celkem 11 klientů DOZP. Někteří další uživatelé ukončili zaměstnání ke 

konci roku, z důvodu uzavření provozoven, kam docházeli. V těchto případech se snažíme najít co 

nejrychleji nové pracovní místo. Požádali jsme o spolupráci sdružení Pohoda a Rosa a dále 

spolupracujeme s podnikem Drutěva a sdružením Startujeme a Centrum MARTIN. 

Oslovili jsme také provozovny obchodních řetězců v blízkosti DP Murgašova. Neměly však pro 

naše klienty vhodnou práci.  

 

 

 

 

 

 

Pracovní zařazení každého jedince konzultujeme vždy s příslušným zdravotnickým personálem, 

veřejným nebo soukromým opatrovníkem. Podstatnou podmínkou pro práci je rovněž nácvik 

cestování MHD a orientace na cestě do práce a zpět.  

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁNÍ  - MURGAŠOVA 

ZAMĚSTNAVATEL 
       POČET 

ZAMĚSTNANÝCH UŽIVATELŮ 

Startujeme o.p.s. – pekárna ‘Na návsi‘ 5 

Kavárna knoflík 1 

Podnik Drutěva Praha 1 

DOZP Sulická 4 
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AKTIVIZACE - FOTODOKUMENTACE 

V DOZP Sulická se snažíme citlivě pracovat s klienty tak, abychom neustále zlepšovali kvalitu jejich 

života a zároveň rozvíjeli jejich dovednosti. Kromě profesionální péče dbáme na to, aby v domově 

panovala přátelská, rodinná atmosféra. Chceme tak život v našem zařízení co nejvíce přiblížit 

životu v domácím prostředí. Naši práci s uživateli v průběhu roku dokumentuje následující 

fotogalerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivizační činnost Aktivizační činnost 

Aktivizační činnost Aktivizační činnost 
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Vize pro rok 2015 

V oblasti péče o a naše uživatele se nadále budeme snažit o co nejvíce individualizovanou službu, 

prostřednictvím plánování zaměřeného na člověka. Budeme se věnovat oblastem života, které 

zde doposud nebyly dostatečně akcentovány a to práva a povinnosti uživatelů, prevence rizika při 

rozvoji soběstačnosti, sexualita a vztahy, smrt a umírání jako přirozená součást života.  

Naším cílem je co nejvíce naše uživatele zapojit do běžných každodenních aktivit a do rozhodování 

o svém životě.  

 

Aktivizační činnost Aktivizační činnost 

Aktivizační činnost Aktivizační činnost 
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ZMĚNY V OBJEKTU DOZP SULICKÁ 2014 

S nástupem nového vedení DOZP Sulická ve druhé polovině roku 2014 odstartoval v zařízení 

proces změn, jehož cílem bylo proměnit zanedbaný objekt s demotivovanými zaměstnanci ve 

fungující organizaci, která poskytuje svým klientům profesionální péči v odpovídajícím zázemí. 

Během šesti měsíců jsme dokázali zanedbaný objekt, jehož stav zdaleka nenaplňoval základní 

standardy pro podobná zařízení, přeměnit v místo, kde klienti tráví svůj čas v příjemném, čistém  

a bezpečném prostředí. 

Prvním krokem k naplnění vytyčeného cíle byl generální úklid, po němž následovalo nové 

vymalování celého objektu. Veškeré změny probíhaly s ohledem na úsporu, funkčnost a dodržení 

hygienických předpisů. Kromě úpravy interiérů se pozornost věnovala také úpravám venkovních 

prostor (nová přístupová cesta, zabezpečení vstupní branky kódem, bezbariérové přístupy). 

Zcela nový přístup zavedlo vedení i v oblasti aktivizace klientů. V průběhu celého roku se klienti co 

nejvíce zapojovali do běžných činností, pomáhali s přípravou společných oslav tradičních svátků 

(Vánoční a Mikulášská besídka, narozeniny), uspořádali jsme prodejní výstavu obrazů, klienti se 

zapojili do práce na zahradě (Vítání léta a sázení letniček), společně jsme vyrazili i do kina, v areálu 

DOZP se konalo několik diskoték a hudebních i tanečních vystoupení. 

Interiér DOZP Sulická 

Prostřednictvím výběrových řízení jsme zajistili kompletní vymalování všech oddělení a zázemí 

naší velké budovy. Navazoval velký generální úklid - počínaje umytím všech oken, osvětlení a 

žaluzií. Také jsme ve výběrovém řízení zadali zakázku na instalaci nových žaluzie na oddělení. Po 

generálním úklidu jsme dovybavili oddělení novými matracemi a novým povlečením pro naše 

klienty. 

Dokoupili jsme nový nábytek pro společné místnosti na odděleních - například nové sedací 

soupravy, jídelní stoly, nová křesla a také nové televize. Novými stoly a židlemi jsme dovybavili 

také nový prostor pro posezení našich klientů a návštěv jak v kavárně, tak ve vzniklém prostoru 

po serveru. 

Vybudovali jsme vestavěné skříně na oddělení D a F. Na všech odděleních jsme nechali 

nainstalovat dveře k toaletám a zajistili jsme výstavbou bezbariérového WC na oddělení C pro 

imobilní klienty. Proběhla i oprava všech WC, montáž nových sedátek a oprava splachovadel. 

V první polovině roku se nám povedlo přestěhovat, dovybavit a zařídit ordinace lékařů, vedoucí 

zdravotního úseku a ambulance. V současnosti už máme ordinaci a sesternu na jednom podlaží. 
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Pro kuchyň jsme díky výběrovému řízení dokoupili profesionální myčku nádobí s nejmenší možnou 

spotřebou vody a čistících prášků. Vyměněná myčka byla po letech používání na 75% nepoužitelná. 

V jídelně jsme nechali vybudovat pro všechny strávníky mycí kout obložený dlaždicemi a s novým 

umyvadlem. 

Exteriér DOZP Sulická 

V říjnu jsme díky výběrovému řízení mohli upravit starý a nevyhovující chodník, vybudovat 

bezbariérové nájezdy pro hendikepované spoluobčany a naše klienty. Rozšířili jsme i nájezdy  

do hlavní budovy. 

Zabezpečili jsme areál vstupní brankou na kód a ovládáním z recepce. Vybudovali jsme nový 

prostor pro infekční odpad v areálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chodník – před rekonstrukcí 

Chodník – po rekonstrukci 



 

 

20 | S t r á n k a  

 

 

FOTODOKUMENTACE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chodba – před rekonstrukcí 

Chodba – po rekonstrukci 
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Chodba – po rekonstrukci Chodba – po rekonstrukci 

Denní místnost – po rekonstrukci 

Vestibul – po rekonstrukci Denní místnost – po renovaci 

Pokoj – po rekonstrukci 
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Denní místnost – před rekonstrukcí 

Denní místnost – po rekonstrukci 
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Pokoj – po rekonstrukci 

Pokoj – před rekonstrukcí 
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TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU DOZP SULICKÁ 

IT služby 

V závěru roku jsme díky výběrovému řízení změnili dodavatele IT služeb a internetového připojení. 

Vytvořili jsme nový prostor pro server, který byl nevhodně umístěn ve vestibulu a uvolnili díky 

němu prostor pro posezení návštěv a klientů ve vestibulu hlavní budovy.  

Roztříštěnost v oblasti vedení ekonomické, mzdové i personální agendy byla sjednocena do 

jednoho informačního systému, díky kterému je zajištěna transparentnost, integrita a 

provázanost jednotlivých modulů. Pro zvýšení efektivity ve smyslu zajištění informovanosti 

příslušných zaměstnanců a zkvalitnění jejich práce byly v roce 2014 zakoupeny síťové verze 

některých programů.  

Správa sociální agendy a objednávání stravy je zajištěno programem IS Cygnus, pod který spadá 

i nový docházkový systém. Program IS Cygnus slouží pracovníkům také k vytváření 

ošetřovatelských plánů a individuálních plánů, včetně sledování jednotlivých úkonů vedoucích 

k jejich plnění.  

Organizace využívá v současnosti tyto softwarové programy od společnosti Gordic, spol. s. r. o.: 

 UCR – Účetnictví a rozpočet – síťová verze 

 EMA – Evidence majetku – síťová verze 

 PAM – Práce a mzdy – lokální verze 

 KDF – Kniha došlých faktur – síťová verze 

 KXF – Komunikace s bankou – síťová verze 

 POK – Pokladna – síťová verze 

 SKL – Sklady – síťová verze 

 VYK – Výkaznictví – lokální verze 

K službám IT patří i změna telefonního operátora pevných linek a díky internetovému volání 

šetříme nemalé peníze. 

Technické zázemí 

Ke konci roku jsme rozšířili prostory na sušení prádla vybudováním nové velké sušárny ze stávající 

šatny, pořídili jsme poloprofesionální sušičku prádla na 10 kg a novou výkonnou pračku. Tím jsme 

zajistili vyšší kvalitu a rychlost prádelny. 
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Po vleklých a dlouholetých problémech s nákladním výtahem jsme díky výběrovému řízení nechali 

opravit a zprovoznit nákladní výtah, který byl již v nepouživatelném stavu a nebezpečný. 

Revize 

Vypořádali jsme se se všemi závadami z revizí elektro (venkovní osvětlení, osvětlení nad vchodem  

a nouzového osvětlení) vyměnili jsme hromosvody na přilehlém objektu Likus. 

PO: I v této oblasti jsme se dokázali poprat se všemi závadami, které dlouhodobě byly v 

neřešeném stádiu. Vyměnili a namontovali jsme nové samozavírače na všechny protipožární dveře 

umístěné v únikových cestách. Zpracovali jsme požární směrnice a označili všechny únikové cesty. 

BOZP: Proškolili jsme všechny zaměstnance v několika termínech a dovybavili je ochrannými 

pomůckami potřebné k práci dle výběrového řízení. 

Vozový park 

Stav vozového parku je nevyhovující kvůli opotřebení vozidel denním používáním převážně po 

Praze. Vynakládáme nemalé finanční prostředky za opravy a údržbu. Nejvýhodnějším řešením pro 

další období by byl operativní leasing k pořízení nového vozového parku pro větší bezpečnost, 

pohodlí přepravovaných klientů a prioritně ušetření finančních prostředků. 

VOZOVÝ PARK DOZP SULICKÁ V ROCE 2014 

TYP VOZU ROK VÝROBY ÚČEL NAJETÉ KM 

Renault Trafic 2008 přeprava osob 111 831 

Fiat Doblo 2006 přeprava potravin, krátké jízdy   77 200 

Ford Transit 2006 stěhování materiálu 154 720 

VW Crafter 2009 vůz se zvedacím zařízením – přeprava osob 44 047 

VW Transporter 2009 vůz se zvedacím zařízením – přeprava osob 88 413 

 

Spotřeba PHM 

V rámci srovnání spotřeby pohonných hmot s rokem 2013 a 2014 je spotřeba PHM v litrech 

(Natural 95) pro rok 2014 v průměru vyšší než v roce 2013 o 45,25 litrů.  Spotřeba tohoto druhu 

PHM rapidně vzrostla v 1. polovině roku 2014, ovšem druhá polovina roku 2014 zaznamenává 

významný pokles spotřeby PHM téměř o dvojnásobek ve srovnání s rokem 2013, viz graf 

„Spotřeba PHM Natural 95“.     
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Meziroční srovnání bylo provedeno v oblasti spotřeby PHM u nafty. Dopravní prostředky na naftu 

jsou nejčastěji využívané pro přepravu uživatelů, proto je spotřeba tohoto druhu PHM poměrně 

vyšší. V rámci srovnání hodnot v roce 2014 s rokem 2013 je zaznamenán pokles spotřeby v roce 

2014 celkem o 576 litrů, viz graf níže.  
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EKONOMICKÝ ÚSEK 

Hlavní činnost 

Hospodaření příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická skončilo 

ke dni 31. 12. 2014 v hlavní činnosti s kladným hospodářským výsledkem, přičemž neinvestiční 

příspěvek zřizovatele (tj. Hlavní město Praha) zůstal o částku 64 730,46 Kč, nedočerpán. 

 

Výnosy v tis. Kč v % 

Neinvestiční příspěvek zřizovatele 25  304,27 40,405 

Státní dotace MPSV  8  050,60 12,855 

Příjmy od uživatelů 23  965,35 38,267 

Příjmy od zdravotních pojišťoven 4  046,45 6,461 

Čerpání z fondů (investiční, rezervní) 507,69 0,810 

Ostatní výnosy (pojistné, bonusy, vyúčt. pohledávek) 750,88 1,199 

CELKEM 62  625,24  

 

Náklady v tis. Kč v % 

Náklady na materiál 7  033,85 11,231 

Energie (voda, el. energie, teplo, plyn) 4  600,97 7,346 

Opravy a udržování 2  416,07 3,857 

Ostatní služby 6  845,75 10,931 

Osobní náklady (platy, DPČ, DPP, zákonné odvody, apod.) 36  595,45 58,436 

Odpisy 3  550,87 5,67 

Ostatní náklady (náklady z DDM, pokuty, pojistné) 1  582,28 2,526 

CELKEM 62  625,24  
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Náklady v roce 2014 

Náklady celkem 
 

62 625 tis. 

Potraviny 3 810 tis. 

Zdravotní materiál 481 tis.  

Ochranné pracovní pomůcky, prádlo pro uživatele  940 tis. 

PHM 
 

235 tis. 

Kancelářské potřeby 400 tis.  

Hygienické a čisticí prostředky 496 tis.  

Ostatní materiál 673 tis. 

Spotřeba energie (voda, el. energie, teplo, plyn) 4 601 tis.  

Opravy a udržování 2 416 tis. 

Služby 
 

6 846 tis. 

Odpisy 
 

3 551 tis. 

Náklady z drobného dlouhodobého hmotné a nehmotného majetku 857 tis. 

Pojištění majetku 190 tis. 

Ostatní náklady 534 tis. 

Osobní náklady (platy, DPČ, DPP, zákonné odvody, odstupné) 36 595 tis. 
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Výnosy v roce 2014 

Výnosy celkem 
 

62 625 tis. 

Úhrady za ubytování 6 426 tis. 

Úhrady za stravné 5 237 tis.  

Úhrady za fakultativní služby 42 tis. 

Příspěvky na péči  11 948 tis. 

Úhrady od zdravotních pojišťoven 4 046 tis.  

Dotace MPSV 8 050 tis.  

Neinvestiční příspěvek zřizovatele 25 304 tis. 

Čerpání fondů 508 tis.  

Ostatní výnosy   1 064 tis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybrané výnosové položky 
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Výnosy hlavní činnosti 

Výnosy byly v organizaci plněny na úrovni 106,59 % schváleného, resp. 99,71 % upraveného 

rozpočtu.  Výnosy z prodeje služeb byly oproti roku 2013 nižší o 989,72% tj. o 3,41%. Oproti roku 

2013 byly zaznamenány: 

 vyšší výnosy u následujících položek: 

o Příjmy zdravotních pojišťoven o 4,63 %, 

o Státní dotace o 123,63% 

o Čerpání fondů (investiční, rezervní) o 433,95 % 

o Ostatní výnosy o 579,51% 

 

 

 nižší výnosy u následujících položek: 

o Příjmy od uživatelů o 4,65% 

o Neinvestiční příspěvek zřizovatele o 2,22 % 

 
DOTACE MHMP 

Neinvestiční příspěvek MHMP (UZ 91) byl pro rok 2014 ve výši 25 210 tis. Kč. Částka byla použita na 

provoz DOZP Sulická, konkrétně na energie, platy, odvody, odpisy majetku a úhradu dalších 

služeb. V průběhu roku došlo k navýšení neinvestičního příspěvku o 159 tis. Kč. Finanční 

prostředky dle rozpočtového opatření byly určeny na zvýšení platových tarifů o 3,5 % a zákonných 

odvodů od 1. 11. 2014 v souvislosti s nařízením vlády č. 224 ze dne 15. 10. 2014. Limit prostředků na 

platy byl na počátku roku 2014 stanoven ve výši 25 700 tis. Kč, v průběhu roku byl tento limit 

s ohledem na zvýšení platových tarifů zvýšen o 118 tis. Kč a na základě žádosti dále zvýšen o 800 

tis. Kč (Radou hl. m. Prahy schválená výše limitu prostředků na platby byla na úrovni 26 618 tis. Kč) 

 
DOTACE MPSV 

Přidělená státní dotace s UZ 13305 byla původně ve výši 4 600 tis. Kč. Poskytnutá dotace MPSV 

(státní dotace), byla čerpána v plné výši (tj. 100%) rozpočtu a to výhradně na platy zaměstnanců. 

V průběhu roku 2014 došlo k navýšení o mimořádnou dotaci v celkové výši 3 450,6 tis. Kč. Tyto 

finanční prostředky byly vyčerpány na úhradu osobních nákladů a energie v plné výši  

(tj. 100%). Státní dotace se na celkových výnosech organizace v hlavní činnosti podílí 12,855%. 

Celková státní dotace ve výši 8 050,6 tis. Kč byla čerpána v 65,6 % na osobní náklady a 34,4 % na 

energie. 
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MZDOVÉ LIMITY 

Pro rok 2014 v rámci Rozpisu závazných ukazatelů na rok 2014 pro sestavu rozpočtu byl stanoven 

limit prostředků na platy PO na úrovni limitu z roku 2013 tj. ve výši 25 700 tis. Ve srovnání s roky 

2011 a 2012 je tato výše limitu prostředků na platy nejnižší. Z dlouhodobého hlediska dochází 

k postupnému snižování tohoto limitu od roku 2011. Největší pokles za výše zmíněné období však 

zaznamenává právě rok 2013 a 2014. V závislosti na limitu prostředků na platy a počtem 

zaměstnanců dochází v průměru k meziročnímu snižování v rozpětí 0,67% - 0,83%. 
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FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z INVETIČNÍHO FONDU 

Prostředky fondu reprodukce majetku byly použity pouze v rámci finančního vypořádání 

organizace.  

Finanční vypořádání investičního transferu: 

Číslo 

akce 
Název akce UR (poskyt.) Čerpání 

42133 
Přestavba soc. zařízení na odděleních – 

přerozdělení inv. prostředků (viz. text níže) 
1 452 000 Kč  53 336 Kč 

42133 Zadveření a vybudování bezbarier. WC 400 000 Kč 392 040 Kč 

42373 Drenážní systém Murgašova 998 000 Kč 300 000 Kč 

42373 Drenážní systém Murgašova 300 000 Kč 0 Kč 

42134 Záložní zdroj elektrické energie 1 500 000 Kč 114 950 Kč 

41962 Pořízení docházkového systému 300 000 Kč  78 021 Kč 

 Posílení položky opravy a udržování 500 000 Kč 316 582 Kč 

 Pořízení velkokapacitní myčky 350 000 Kč 349 000 Kč 

 Pořízení žaluzií 170 000 Kč 167 943 Kč 

 Posílení položky opravy a udržování 80 000 Kč 49 997 Kč 

 Pořízení CRP přístroje 48 000 Kč 47 256 Kč 

 Revize – oprava hromosvodů  16 964 Kč 

 Pořízení mycího koutu v jídelně  20 933 Kč 

 Montáž a pořízení kuchyňského koutu na odd. D  20 376 Kč 

 

V roce 2013 bylo zažádáno o finanční prostředky pro rok 2014 na realizaci investiční akce 

Přestavba sociálních zařízení na odděleních ve výši 1 452 tis. Kč. V průběhu 1. poloviny roku byly 

tyto prostředky čerpány ve výši 53 336 Kč. V červenci roku 2014 bylo zažádáno o ponížení finanční 

prostředků na tuto investiční akci a o změnu účelu použití finančních prostředků. Rada hl. města 

Prahy schválila ponížení finančních prostředků na 400 tis. Kč pro investiční akci  Zadveření a 

vybudování bezbariérového WC a také změnu účelu použití finančních prostředků – Drenážní 

systém Murgašova ve výši 998 tis. Kč. Investiční akce Drenážní systém Murgašova vzhledem 

k nákladovosti musela být dofinancována finančními prostředky z fondu reprodukce majetku ve 

výši 300 000 Kč.  

Na základě rozhodnutí MHMP o možnosti čerpání finančních prostředků ve výši 1 500 tis. Kč 

z rozpočtu MHMP na realizaci investiční akce Záložní zdroj elektrické energie, byly tyto  



 

 

33 | S t r á n k a  

 

 

prostředky čerpány ve výši 114 950 Kč. Realizace investiční akce bude dokončen v průběhu roku 

2015. 

Z roku 2013 do roku 2014 byly převedeny prostředky ve výši 300 000 Kč na investiční akci Pořízení 

docházkového systému. Finanční prostředky na investiční akci, která byla v říjnu 2014 

zrealizována, byly čerpány ve výši 78 021 Kč.  

V roce 2014 byly podány žádosti o uvolnění finančních prostředků z fondu reprodukce majetku na 

posílení položky opravy a udržování v celkové výši 580 tis. Kč, finanční prostředky byly konkrétně 

použity na opravu chodníku - v říjnu 2014, opravu nákladního výtahu – v prosinci 2014 a opravu a 

zaplocení domečku – v prosinci 2014 v celkové výši 366 579 Kč. Radou hl. města Prahy bylo dále 

schváleno pořízení velkokapacitní myčky ve výši 350 tis. Kč, pořízení žaluzií ve výši 170 tis. Kč, 

pořízení CRP přístroje ve výši 48 tis. Kč. Na základě rozhodnutí ředitelky Bc. Lenky Kohoutové 

byly z fondu reprodukce majetku čerpány finanční prostředky na základě výsledků revize – oprava 

hromosvodu ve výši 16 964 Kč, pořízení umyvadla a vybudování místa k umývání rukou v jídelně 

(tento nedostatek byl vytýkán při kontrole Hygienickou stanicí hl. m. Prahy) ve výši 20 933 Kč a 

pořízení, včetně montáže kuchyňského koutu na oddělení D ve výši 20 376 Kč. 

ÚHRADY OD UŽIVATELŮ 

Úhrady od uživatelů za stravu, ubytování, příspěvky na péči a fakultativní služby byly v roce 2014 

plněny na úrovni 99,9. Ve srovnání s rokem 2013 byly výnosy v roce 2014 nižší o 4,65%, tj. o 

1 168 939 Kč z důvodu poklesu počtu uživatelů (stav na konci roku 2013 počet uživatelů 143, stav 

na konci roku 2014 počet uživatelů 139, tj. pokles o 2,79%). 

ÚHRADY OD POJIŠŤOVEN 

Rok 2014 přinesl zvýšení úhrad od zdravotních pojišťoven o 4,63 % ve srovnání s rokem 2013. 

V roce 2014 byl schválený rozpočet ve výši 3 867 tis. Kč a k 31. 12. 2014 bylo plnění ve výši 4 046,5 

tis. Kč, tj. na úrovni 104,64 % schváleného rozpočtu. 

Náklady hlavní činnosti 

Náklady byly v objemu 40,41% kryty neinvestičním příspěvkem od zřizovatele. Dotace poskytnutá 

ze státního rozpočtu se podílela na pokrytí nákladů organizace v rozsahu 12,855% (tj. 2,2 násobek 

výše dotace v roce 2013), vlastní zdroje potom 44,73 %.  

Oproti upravenému rozpočtu byly celkové náklady čerpány na úrovni o 0,29% nižší. 
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Jednotlivé položky nákladů v porovnání s rokem 2013 

 502 – Spotřeba energie – spotřeba energie byla vyšší přibližně  

o 383,8 tis. Kč. Zvýšení této nákladové položky bylo ovlivněno zejména úměrně skutečně 

zvýšenou spotřebou těchto komodit, značný nárůst oproti roku 2013 je zaznamenán u  

 

spotřeby vody o 531,3 tis. Kč 

(tj. nárůst o 129,74% oproti skutečné spotřebě v Kč za rok 2013) naopak pokles nákladů je 

zaznamenán u položek tepelná energie v hodnotě  

54,2 tis. Kč a elektrická energie ve výši 50,34 tis. Kč. 

 

 511 – Opravy a udržování – v roce 2014 proběhly následující opravy: 

o oprava chodníku 

o oprava nákladního výtahu 

o oprava maleb na oddělení  

o oprava střechy v objektu Sulická – havarijní stav 

o oprava podlahy v objektu Murgašova 

o opravy spojené s revizemi elektroinstalace a plynu 

meziroční nárůst nákladové položky je o 1 689, 7 tis. Kč (tj. 232,606 %). 

 518 – Ostatní služby – tento nákladový účet byl o 126,93% vyšší než v roce 2013 (tj. o 3 829,1 

tis. Kč.).  Náklady byly zvýšeny konkrétně u položek: 

o recepční služby – nová služba v roce 2014 nárůst o 1 044.3 tis. Kč 

o úklidové služby – nová služba v roce 2014nárůst o 1 792,5 tis. Kč 

o služby psychologie a logopedie nárůst o 444,1 tis. Kč 

o odvoz odpadu nárůst o 249,9 tis. Kč 

o konzultační služby nárůst o 215, 6 tis. Kč 

o revize a BOZP nárůst o 57,5 tis. Kč 

o IT práce nárůst o 55,3 tis. Kč. 

 

 521 – Mzdové náklady a 524 – Zákonné sociální pojištění – mzdové náklady byly nižší o 

2 538,11 tis. Kč tj. 8,51% v důsledku velkého omezení nevýhodných dohod v organizaci 

(v roce 2013 byly náklady na ostatní osobní náklady (OON) na úrovni 2 651, 1 tis. Kč, rok 

2014 zaznamenal stav OON v celkové výši 613,8 tis. Kč), dále byly zrušeny některé vedoucí 

pozice a vytvořeny pracovní místa pro pracovníky přímé péče. S poklesem objemu 

mzdových nákladů je spojen i úměrný pokles nákladů na odvody (zákonné soc. pojištění). 
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 542 – Pokuty a penále – veškeré pokuty a penále z roku 2014 jsou uloženy za nedostatky 

vztahující se k předchozím vedením DOZP Sulická. Organizaci byla uložena sankce ve výši 

176 150 Kč za nepředložení vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté 

dotace poskytovateli do 31. 8. 2013. Generální finanční ředitelství FÚ pro hl. m. Prahu 

částečně vyhověl žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ze dne 16. 7. 

2014 a byla prominuta částka 158 535 Kč. Od Úřadu na ochranu hospodářské soutěže byla 

uložena pokuta ve výši 100 tis. Kč, která se vztahuje k období 2009-2011 za nedoložení  

 

dokumentace k veřejné zakázce „Chráněné bydlení Murgašova 1286/2“. Úřad práce 

vyměřil pokutu ve výši 50 tis. Kč za nesplněné opatření z roku 2013, týkající se standardů 

kvality. 

 

 551 – Odpisy dlouhodobého majetku – tato nákladová položka je oproti roku 2013 snížena 

o přibližně 202,71 tis. Kč, (tj. o 5,4%).  

 

 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku – objem nákladů z DDM (nábytek, PC 

technika, čtečky pro načítání výkonu v sociálních službách, pračky, lůžka, vozíky, 

germicidní lampa, apod.) byl vyšší téměř o 4 násobek skutečných nákladů v roce 2013 této 

nákladové položky (konkrétně o částku 639,5 tis. Kč).  
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Doplňková činnost 

Hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická skončilo 

k 31. 12. 2014 v doplňkové činnosti ziskem ve výši 144 322,36 Kč (tj. o 384,42% více než v roce 2013). 

Výnosy byly tvořeny zejména prodejem vlastních výrobků (zejména obrazů a dalších výrobků, 

které uživatelé DOZP Sulická vyrobili), zboží a pronájmem služebního bytu.  

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

Položka      v tis. Kč 

Výnosy 271,30 

Náklady 126,98 

ZISK z doplňkové činnosti 144,32 

 

Oproti roku 2013 byly zaznamenány: 

 vyšší výnosy u následující položky: 

o výnosy z prodeje vlastních výrobků o 32,88%  

o výnosy z prodeje zboží o 19,85% 

o výnosy z pronájmu o 44,58% 
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Sponzorské dary 

Do rezervního fondu byly přijaty sponzorské dary v celkové výši 179 409 Kč. 

Sponzorské dary v roce 2014 

Dárce – finanční dary Hodnota daru 

Helena a Jan Svobodovi 40 tis. Kč 

Helena a Jan Svobodovi 30 tis. Kč 

MePro Trading, s. r. o. 30 tis. Kč 

Pražská energetika, a. s. 20 tis. Kč 

ANECT, a. s. 15 tis. Kč 

SOŠ logistických služeb, Praha 9 14, 75 tis. Kč 

CHRISTEYNS, s. r. o. 10 tis. Kč 

Czech Global Trade s. r. o. 10 tis. Kč 

SEMILEAS, a. s. 3,9 tis. Kč 

Milan Zavadil 3 tis. Kč 

VaVeDa s. r. o. 1,8 tis. Kč 

Vlasta Ilušáková 0,959 tis. Kč 

 

Dárce – hmotné dary 

Josef Hron  

ČSOB, a. s.  

Dana Soková  

 

Drobná výpomoc v roce 2014 

Děkujeme za drobnou výpomoc rodině Bílkových, Birnbaumových, Trunečkových, Griessových dále 

pak paní Haně Potměšilové, Zdeňce Pokorné, paní Jiřině Matrasové, paní Jiřině Moringlové, panu 

Davidu Jílkovi, panu JUDr. Janu Mikovi. 

 

 



 

 

38 | S t r á n k a  

 

 

PERSONÁLNÍ OBLAST 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická má dvě pracoviště a to pracoviště Sulická a 

detašované pracoviště Murgašova. 

V roce 2014 bylo v Domově pro osoby se zdravotním postižením  Sulická  zaměstnáno 

k  poslednímu dni 104 zaměstnanců, v přepočteném průměrném stavu  za celý rok 2014 bylo 

v DOZP zaměstnáno 106 zaměstnanců.   

Na detašovaném pracovišti Murgašova je jmenována 1 vedoucí, která je zároveň zdravotní sestrou 

a 1 všeobecná zdravotní sestra na denní směnu. Pracovníků v sociálních službách je zde 18 

zaměstnanců, z toho 3 pracovnice na aktivizaci a ostatní jsou zařazeni jako pracovníci přímé péče 

 V DOZP bylo zaměstnáno na konci roku 2014  79 žen a 25 mužů, a dále 5 zaměstnanců mimo 

evidenci na mateřské, nebo rodičovské dovolené.   

 

 

 

 

 

Z celkového počtu byl podíl pracovních pozic rozložen takto: 

 59,62 % zaměstnanců, kteří pracovali na pozici pracovník v sociálních službách – přímá 

obslužná péče  

  8,65 % zaměstnanců bylo zaměstnáno na pozici pracovník v sociálních službách – 

aktivizační pracovník  

  10,58 % zaměstnanců byl podíl zdravotnického personálu - všeobecné zdravotní sestry 

s registrací 

 2,88 % zaměstnanců - byl podíl sociálních pracovníků  

 18,27 % zaměstnanců tvoří administrativní zázemí, technické a provozní úseky (stravovací 

úsek, prádelna, údržba, úklid). 
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Pracovní týmy jsou organizačně nastaveny v souladu se zajištěním pobytové služby, organizace 

má stanovenou organizační strukturu s počty úvazků na konkrétních pracovních pozicích. 

Kompetence jednotlivých zaměstnanců jsou stanoveny v Organizačním řádu a také v pracovních 

náplních. 

Věková struktura zaměstnanců 

Průměrný věk v DOZP Sulické je 41,02 let 

Věková struktura zaměstnanců 

Věk MUŽI ŽENY % CELKEM 

Do 20 let 0 1 0,96 % 1 

Od 21 do 30 let 8 19 25,96 % 27 

Od 31 do 40 let 8 15 22,12% 23 

Od 41 do 50 let 5 17 21,15% 22 

Od 51 do 60 let 2 23 24,04% 25 

Nad 61 let 2 4 5,77% 0 

 

Dle věkové struktury je vidět, že DOZP Sulická pokračuje v trendu z minulého roku, kdy se daří 

udržovat nábor zaměstnanců tak, aby se věkové skupiny vzájemně velmi dobře doplňovaly, kde 

na jedné straně jsou pracovní i životní zkušenosti získané dlouhodobou praxí. A na straně druhé u 

mladších ročníků převažuje vyšší vzdělání, které mimo jiné zavádí i modernější postupy a přístupy, 

viz struktura zaměstnanců dle vzdělání.  
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Struktura zaměstnanců dle vzdělání 

Struktura zaměstnanců dle vzdělávání 

Vzdělání MUŽI ŽENY V % CELKEM 

Základní 5 2 6,73 % 7 

Vyučení 18 8 25 % 26 

Maturita 48 11 56,73 % 59 

Vyšší odborné 0 2 1,92 % 2 

Vysokoškolské 8 2 9,62 % 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že největší podíl zaměstnanců má středoškolské vzdělání zakončené 

maturitní zkouškou. Což se shoduje se současným nastavením a záměrem. 

Informace o vzniku a ukončení pracovního poměru 

V průběhu roku 2014 bylo uzavřeno 61 nových pracovních poměrů. Ukončených pracovních 

poměrů bylo 75. Při výběru nových zaměstnanců je v naší organizaci kladen velký důraz především 

na splnění požadavku při výběru pracovníků v sociálních službách nejen na splnění odborné 

způsobilosti, ale také cílenému vyhledávání pracovníků vzdělaných přímo v oboru sociálním. 

Během roku u nás také mají možnost studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol 

vykonávat v našem DOZP odbornou praxi, která je velkým přínosem pro obě strany. Odborné  
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praxe jsou různě dlouhé, jednak se jedná o krátkodobé praxe, tak i dlouhodobější stáže. Praxe 

jsou většinou zaměřeny na oblast poskytování komplexní péče uživatelům sociálních služeb, 

vedení dokumentace a sociální práci. 

Průměrný plat v organizaci 

Průměrný hrubý měsíční plat za rok 2014 činil 20 426,- Kč. 

Pracovní neschopnosti 

V roce 2014 bylo z řad zaměstnanců hlášeno 51 případů pracovní neschopnosti (2038 kalendářních 

dnů), z toho čtyři pracovní úrazy (51 kalendářních dnů)  

Celkové procento nemocnosti v roce 2014 v organizaci bylo průměrně 8,24 %. 

 

 

 

 

 

 

S nástupem nové ředitelky DOZP Bc. Lenky Kohoutové probíhala během července a srpna 

příprava nové organizační struktury platné od 1. 9. 2014. Během ní byl rozdělen zdravotní a 

sociální úsek. V této souvislosti vznikla nová pracovní místa - Vedoucí přímé obslužné péče 

a  Vedoucí zdravotního úseku a ambulance (Vrchní sestra).  

Dalším nově vzniklým pracovním místem je Metodik kvality sociálních služeb, který kromě 

koordinace práce Komise pro standardy kvality sociálních služeb a etiku rovněž zajišťuje oblast 

vzdělávání a supervize. Vzdělávání bylo v tomto roce především zaměřeno na tvorbu 

Individuálních plánů uživatelů a jejich mapování. Kurzy a školení jsou akreditované a pracovníci si v 

nich rozšiřují praktické dovednosti a  upevňují své schopnosti.  
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Opět v tomto roce probíhaly supervize, které pro naši  organizaci zajišťuje  Mgr. Jana Merhautová. 

Supervize jsou rozděleny  na: 

 Skupinové 

 Týmové 

 Individuální  

 Případové  

 Rozvojové  

V naší organizaci, také zajišťujeme odbornou praxi pro studenty středních škol. Mimo 

individuálních praxí k nám pravidelně každý týden docházeli studenti IV. ročníku SZŠ Ruská, kteří 

pod dohledem vykonávali odbornou praxi na jednotlivých odděleních.  

Aktivity v oblasti metodik a metodických postupů  

V loňském roce proběhla analýza stavu platných dokumentů a metodických postupů a navržení 

postupu, jak chybějící dokumenty a metodické postupy vytvořit.  

V termínu 23. - 25. 9. 2014 proběhla pod vedením Úřadu práce ČR v DOZP Sulická inspekce 

poskytování sociální služby. Protokol a závěry v něm uvedené, slouží rovněž jako vodítko 

k dopracování dalších potřebných dokumentů. 

Od srpna do prosince loňského roku byly revidovány tyto dokumenty – Domácí řád, Smlouva o 

poskytování sociální služby, Počáteční osobní cíl uživatele.  

Nově byly vytvořeny tyto metodické postupy:  

 Směrnice ošetřující ochranu osobních a citlivých údajů a vedení dokumentace (včetně 

registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů);  

 

 Směrnice ke stížnostem na kvalitu nebo způsob poskytované sociální služby (včetně 

postupu na podání stížnosti ve snadném čtení); 

 

 Koncepce všech formulářů pro individuální plánování, v rámci které jsme vytěžili stávající 

fungující nástroj a přidali jsme principy přístupu zaměřeného na člověka. 
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STRAVOVACÍ ÚSEK 

Zařízení má vlastní stravovací provoz, na kterém se připravuje a expeduje celodenní strava: 

snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, druhá večeře. Na jídelně a na jednotlivých odděleních je 

zajištěn celodenní pitný režim. Klienti se stravují společně na jídelně nebo přímo na pokojích.  

Strava je poskytována podle dietního systému: 

 Dieta č. 3 – normální racionální strava 

 Dieta č. 2 – šetřící 

 Dieta č. 9 – diabetická 

 Dieta č. 9/2 – diabetická šetřící 

 Dieta č. 8 – redukční, bezlepková popř. jiná dietní úprava dle doporučení lékaře. 

Jídelníček a příprava jídel 

Jídelní lístek je přizpůsoben zdravotnímu stavu jednotlivých uživatelů na základě požadavků 

lékaře. Strava je svým složením a množstvím přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu uživatele 

(počítáme i s mechanickou úpravou – např. mletím).  

S aktuální nabídkou stravy jsou klienti seznamováni formou jídelních lístků, které jsou i  obrázkové 

podobě.  Při přípravě stravy se využívá sezónních potravin a akčních nabídek dodavatelů. 

Důsledným dodržováním výrobních postupů a použitím kvalitních surovin se snažíme dosáhnout 

maximální spokojenosti strávníků. V provozu využíváme moderní technologie zpracování. Kvalita 

naší výroby je pravidelně dozorována kontrolními orgány. Máme certifikovaný systém kontroly 

kritických bodů HACCP. Samozřejmou prioritou je také dobrá komunikace s uživatelem a tím jeho 

spokojenost. 

Zajištění kontroly stravování 

Stravování je i jednou z oblastí úzké spolupráce mezi DOZP a sdružením rodičů a opatrovníků, 

které bylo založeno v říjnu 2012. Strávníci i zákonní zástupci uživatelů se mohou obracet se svými 

připomínkami a dotazy na členy stravovací komisi. Ta funguje ve složení: 

 Vedoucí stravovacího provozu 

 Vedoucí kuchař 

 Opatrovník uživatele ze střediska Murgašova 

 Opatrovník uživatele ze střediska Sulická 

 Zaměstnanec  DOZP 

 Uživatel DOZP  
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Cílem stravovací komise je kvalita jídelního lístku, sledování kvality pokrmů, jejich výdeje, plnění 

požadavků a přání strávníků a nezávislé informování o kvalitě stravy a úrovni kultury stravování. 

Změny v oblasti stravování 

S nástupem nové vedoucí byly od 1. 8. 2014 ze stravování zcela odstraněny kusové pomazánky, 

hotové zavářky do polévek, hotová jídla (např. hovězí ptáček, sekaná, obalované sýry, 

hranolky,…). Pomazánky jsme nahradili vlastní výrobou, čímž se zajistila větší pestrost stravy, 

flexibilita a finanční úspora. Částečně jsme odstranili kusové jogurty. Místo nich nakupujeme velká 

balení bílých jogurtů, do kterých přidáváme ovocné gelové směsi s maximálním poměrem ovocné 

složky. Do jídelníčku jsme častěji zařadili hovězí maso. Minimálně dvakrát měsíčně podáváme 

ryby.  

V následujících grafech jsou uvedeny příklady nákupu některých potravin, které jsme buď zcela 

vyřadili, navýšili nebo nakupovali dle sezónních nabídek dodavatelů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ZAVÁŘKA DO POLÉVEK 

MĚSÍC 
MNOŽSTVÍ V 

KG 
CELKEM PENĚZ 

PRŮMĚRNÁ CENA 

KG 

Leden 18,00 12 918,00 717,67 

Únor 11,00 8 136,00 739,64 

Březen 15,00 7 760,00 517,33 

Duben 8,50 5 400,00 635,29 

Květen 10,50 8 025,00 764,29 

Červen 14,00 9 720,00 694,29 

červenec 17,50 16 418,00 938,17 

Srpen 0 0 0 

Září 0 0 0 

Říjen 0 0 0 

Listopad 0 0 0 

Prosinec 0 0 0 
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HOVĚZÍ MASO 

MĚSÍC 
MNOŽSTVÍ V 

KG 
CELKEM PENĚZ 

PRŮMĚRNÁ CENA 

KG 

leden 62,70 12 649,00 201,74 

únor 34,40 5 895,00 171,37 

březen 0,00 0,00 0,00 

duben 30,70 5 262,00 171,40 

květen 24,50 4 959,00 202,41 

červen 17,70 3 059,00 172,82 

červenec 12,90 2 225,00 172,48 

srpen 71,95 11 181,00 155,40 

září 37,50 5 990,00 159,73 

říjen 62,90 9 925,00 157,79 

listopad 89,86 13 702,00 152,48 

prosinec 119,67 18 224,00 152,29 
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TEMATICKÁ VÝZDOBA V DOZP SULICKÁ – FOTODOKUMENTACE 
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ZÁVĚR 

V roce 2014 se s nástupem nového vedení  DOZP Sulická podařilo odstranit závažné nedostatky 

v obou objektech. Zajistilo se nové vymalování i vybavení společenských místností i ložnic. 

Zařízení nevyhovující základním hygienickým standardům se nahradilo novým.  

Celkově proměna přispěla ke kultivaci objektu, který tak nyní mnohem lépe odpovídá potřebám 

klientů. Nové prostředí navozuje optimistickou a rodinnou atmosféru a je tudíž jednoznačně 

příspěvkem ke kvalitě poskytovaných služeb. 

Důležité změny, jejichž cílem bylo zejména zefektivnění provozu a úspora nákladů, proběhly také 

v oblasti IT, bezpečnosti objektů (revize elektroinstalace, hromosvodů, požární ochrana atd.) 

V neposlední řadě se zavedly novinky v oblasti stravování. Nové vybavení jídelen zvýšilo kulturu 

stolování. Nákupem profesionálních myček se ušetřily časové i finanční náklady na úklid. Vedení 

stravovacího úseku připravilo obměny jídelníčku, který tak nyní lépe vyhovuje požadavkům na 

kvalitní, nutričně vyváženou a pestrou stravu.  

Cílem všech změn, které jsme v průběhu roku zorganizovali, bylo přispět k tomu, aby se DOZP 

Sulická stal pro své klienty skutečným domovem. K tomu svou prací každý den přispívá také 

kolektiv zaměstnanců.  

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM 

Zřizovateli DOZP Sulická MHMP za podporu a metodické vedení. 

MPSV za podporu a metodické vedení. 

ZAMĚSTNANCŮM za celoroční práci a mnohým kreativcům v přímé péči. 

RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKŮM, BLÍZKÝM a OPATROVNÍKŮM našich uživatelů, kteří se podíleli na 

rozvoji našeho domova 

SPONZORŮM za dary a přízeň 

 

 

 


